Annonsera på forsakringsjobb.se
För att kunna annonsera på forsakringsjobb.se behöver du registrera ett konto med dina kontakt- och faktureringsuppgifter. Att registrera ett konto är kostnadsfritt och inte förenat med några krav på att annonsera. Du behöver inte heller vara medlem i Svenska Försäkringsföreningen (SFF).
Gör så här:
• Fyll i din e-postadress under ”Ny annonsör” på sidan Annonsera och tryck Nästa.
• Fyll i dina kontaktuppgifter och tryck Nästa.
• Fyll i faktureringsuppgifter och tryck Nästa.
• Nu skickas en bekräftelsekod till dig via mejl. Tryck på länken i mejlet och fyll sedan i din e-post och din
bekräftelsekod. Klart!
Om du inte får något mejl med bekräftelsekod, eller har andra problem med inloggning, kontakta oss på
info@forsakringsjobb.se.

Skapa en ny platsannons
Innan du skapar en ny platsannons behöver du logga in. Klicka på Annonsera och fyll i dina
inloggningsuppgifter. Du kommer då till Mina Sidor.
Gör så här:
1. Under ”Skapa annons” väljer du först vilket företag som annonsen gäller för. I rullisten finns våra
företagsmedlemmar, och om
företaget inte är medlem skriver du in namnet
istället. Klicka sedan på Skapa
annons.
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2. Välj en eller flera kategorier som stämmer för
tjänsten, exempelvis ”Projektledning” och ”Skadearbete”.
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3. Fyll i tjänstens titel, till exempel Skadereglerare.
4. Ange rubriken för annonsen, till exempel
”Företag X söker en erfaren skadereglerare”.
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5. Välj publiceringsdatum. Som standard anges
alltid dagens datum, vilket innebär att annonsen
blir synlig så snart den är godkänd (inom 2
arbetsdagar). Vill du att annonsen ska publiceras
vid ett senare tillfälle väljer du det datum som
önskas.
6. Välj avpubliceringsdatum. Som standard är en
annons publicerad i 30 dagar från och med att
den blir godkänd. Vill du att annonsen ska tas
bort tidigare kan du fylla önskat datum här. Om
du vill ta bort en redan publicerad annons kontaktar du oss på info@forsakringsjobb.se. Vill du
ha annonsen publicerad längre än 30 dagar eller
förlänga en redan publicerad annons utgör detta
en ny annons.
7. Ladda upp logotypen för det företag du annonserar för. Godkända filformat är .jpg, .png och
gif. Bilden kommer automatiskt att skalas till rätt
storlek.

8. Beskriv tjänsten. Här kan du kopiera in text från exempelvis Microsoft
Word. Du kan också själv formatera
texten. Längst ner i texten kan du
lägga in eventuella kontaktuppgifter
vid frågor kring tjänsten, t.ex. e-postadress och telefonnummer till
ansvarig chef eller rekryterare.
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9. Fyll i tjänstens placeringsort.
10. Här klistrar du in en länk till sidan
där den sökande skickar in sin
ansökan. Länken kommer synas som
en knapp med texten ”Ansök”.
Observera att länken måste gå till
den tjänst du annonserar för, inte till
en samlingssida med flera olika
tjänster. Om du istället vill ha
ansökningar till tjänsten via t.ex.
e-post lämnar du detta fält tomt.
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11. Här skriver du in adressen till
företagets webbplats. Observera att
det ska vara adressen till det företag
som tjänsten gäller för, inte till
eventuella rekryterings- eller konsultföretag som annonserar på uppdrag.
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12. Om du vill att ansökningar till tjänsten ska skickas via e-post fyller du
i e-postadressen här. Annars lämnar
du detta fält tomt. Om du vill lämna
en e-postadress som sökande kan
höra av sig till vid frågor, skriv den
längst ner i fältet Arbetsbeskrivning.
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13. Om du vill att ansökningar till
tjänsten ska skickas via brev fyller du
i postadress här. Annars lämnar du
detta fält tomt. Vill du lämna kontaktuppgifter för att svara på frågor om
tjänsten gör du det i fältet Arbetsbeskrivning.
14. Välj vilket företag som ska
faktureras för annonsen. Du kan se
och ändra din standardadress när du
loggar in på Mina Sidor.
15. Om du väljer ”Spara som utkast”
kan du fortsätta redigera din annons
vid ett senare tillfälle. Den sparas då
under ”Mina sparade utkast” på Mina
Sidor.
16. Klicka här för att förhandsgranska
din annons.
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17. Så här kommer annonsen att se ut
när den är publicerad. Vill du fortsätta
ändra i annonsen klickar du på ”Ändra
annons”.
18. Om allt ser bra ut klickar du på
”Uppdatera annons”, vilket innebär att
annonsen skickas in för godkännande.
Efter detta steg kan du inte själv ändra
annonsen längre. Vid mindre justeringar,
t.ex. språkfel, kan du kontakta oss på
info@forsakringsjobb.se. Större
ändringar kan kräva att du registrerar en
ny platsannons.
Klart! Din annons är nu skickad till oss
och vi godkänner den inom 2
arbetsdagar.
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Annonsuppläggning
Vi ser gärna att du som annonsör lägger upp dina platsannonser själv. Om du vi vill att vi lägger upp
annonsen åt dig tar vi ut en administrativ avgift på 2 000 kronor (exkl. moms) utöver kostnaden för
platsannonsen. Bekräfta i så fall detta via mejl.

Frågor?
Du kan alltid höra av dig till info@forsakringsjobb.se med frågor.

Välkommen som annonsör på forsakringsjobb.se!

